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 ا���� ا����� ا���� ���� �� ����� أر��� ����� ��ر�� 328 ����ن در��

  ��ل ا���� ا���� ا������ �� 30 ����� 2014
 

  ا������ ا������� ���ر�� �� ا���� ا�ول �� ��م 2013
 ار���ع ا�ر��ح ا�������� ����� 43% إ�� 475 ����ن در�� إ��را��.●
  ز��دة إ����� ا���ادات ����� 41% إ�� 676 ����ن در�� إ��را��.●
  ز��دة ��وض و�����ت ا����ء ����� 35% إ�� 17.9 ����ر در�� إ��را��.●
  ��� ودا�� ا����ء ����� 49% إ�� 18.6 ����ر در�� إ��را��.●

 
 
 

������ �� "ا����")، ����رة ��� ���� إ��� (و���ر ش.م.ع ا���� ا����� ا���� أ��� - 2014 ،����� 20                   ا���ر��،
  ا����� ����� ا���� ا������ �� 30 ����� 2014.

 
����� أر��ح ����� ا�����، �� ���ا ا����ك أ��ع ����ة ��� ����ًا وا����� ا����، ا����� ا���� إ��ن ��                   و��ء
�� ���ر�� %26 ������ ���� ����دة ا���ري، ا���م �� ا�و�� ا���� ا���� ��ل إ��را��، در�� ����ن 328 ����                  

  ا������ ا����� ��ل ا���� ا�ول �� ا���م 2013.
 

ا���� ���� ا��ي ا���ي ���داء "��رت ا�دارة: ���� ر��� ا������، ���� �� ����ن �� ���� ا����                  و��ل
����ام، ��� و����� ا������� أداء ����� ا���� وا�� إذ ،2014 ا���م �� ا�ول ا���� ��ل ا����                  ا�����
����ا ا��������، ����ة ��ق �� ����� ��� و���ة ��� و���� و�������، و��������، ،������� ������ ����                 و���
��ص �� ������دة ����� ���� �� و��� ا�و��. ا���ق ����� �� ���ا ا����ك ����ع ������ ��� ���� ��                  
ا�������ت ��ل �� ا�������� ا��� ا����� ا�ر��� �� ا���� ا�����دة و��ا�� ا���رات، �� ا�������                ا����

 ا������ ا��� ������ �� ا���� ا����ري ا����ي، و��� ���ن ا�����، وا�������� ��� ا�����".
 

�� ا���ن ������" :����� ا������ ا������ �� �� ����� �� ا������ي ا����� ��و����ج، ��ل ا���� ��ل ���� ��                  
ا���م �� ا������ ا����ة ��ل ������� �� ���ر�� ا�������� ����� ���� ��� ا����، ���� ا����ة ا�����                  ا������
إ�� ا������ �����ت و���ءة ا����ل ���� ���� وأدى ا����ء. ��� ا�����ة ا���ا������� ������ ��� د��� 2013                
ا��ا�� ������ �����ة ������ ا������ ا�ر��م ��ه و��ءت ا����ء، وودا�� وا������ت ا���وض �� ����ة                ز��دة
ا�داء ��ا و�� .����� ����ة ���در و����� ا����اث �� ا���ا��� و���د�� ا�داء، ����� إ�� ا������                 و����
ا����ة ا������ ا���رات دو�� �� ا������ ا�����دي ا���� �� ������دة ا�����اد أ�� ��� ���                ا�����،

 وا�����".
 

������ ��� �� ،����� �� ا���� وا�����ت ا�����ة، وا����ل ا�����ة، ا�����ت ����� ��� ������� "أ���                 و����:
������ إ�� ��ا�� ��� وا������ ا��ا��ة ������� ��ض و���ا�� .����� ������ ����� أ��� وا������                ا���د
��ا�� �� ا�����ة ��و��� ��ل �� ������ ���� إ�� وا����ل ا���رات، �� ��ا���� و����� ا����ء، ��                  ����ة

 ����� و��� ا����ل إ����".
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 أداء �����
ا���م ����� �� ���ر�� %43 ������ ���� ����دة إ��را��ً�، در��ً� ����ن 475 ���� ������� أر��ح ا���� ���                 
ا�داء ���� إ��را��، در�� ����ن 676 ���� ،%41 ���� ������ ����� ����� ا���ادات إ����� وار���                 ا����.
��� و%46 %40 ����� ار���� ا��� ا���ا�� ��� �� وا���ادات ا�����ة إ��ادات ���� �� ا���� وا����                  ا���ي

  ا���ا��، ���ر�� �� ����� ا���� ا�ول �� ا���م 2013.
 

�� ا�����ت ��� ��ى ��� ��ل ��م ���� و�� ا���ا��، ��� �� ا���ادات ���� ذ��،                 إ��
أ���� ���� ذ�� و���د إ��را��، در�� ����ن 183 ����� ا�ول ا���� ��ل ���� ���ا                ا����ء،
61) وا�����ت ا����م إ��ادات و���� إ��را��)، در�� ����ن 80) ا���ى ا�������� ا���ادات              إ��
ا�ول ا���� �� ا���ادات إ����� �� %27 ا���ا�� ��� �� ا���ادات و���� إ��را��). در��                ����ن
و����� ���ء ��� ا����ا���� ������� ���ر ��� ��ا�� ����� ���� ����� �� ،2014 ا���م ��               

 ا�����ت �� ا����ء.
 

�� ���ر�� إ��را��ً�، در��ً� ����ن 201 ا���ري ا���م �� ا�و�� ا���� ا���� ��ل ا�������� ا���ر��                 و����
ا���� ووا�� ا����. إدارة �����ت �� ���ا�� ��� ،2013 ا���م �� ا������ ا����ة ��ل إ��را�� در�� ����ن 146                  
����ت ���م ���� 27 ������� ��� ��� ا�����، ا���� ��ل ��و�� ���� ����� �� ا����� ������� ا����                   ا�����
ا���وع �� ا���� �����ح ��� و��د �� ا����ة، ا������ ا���رات دو�� أر��ء ���� �� و���زع ،������� ������                 

  ��ل ا���� ا����� �� ا���م 2014.
 

ا���� و����� �����ء، ا����� ا������ ����� ��� ���ا�� ���� ا���� ا����� ا���� ا�����ر ور�� ذ��،                 وإ��
 ا������ ���� ا���� ا�������، ��� ����� ���� ا������ إ�� ا���� ����� ����� %29.7.

 
����ن 72 �� ���ر�� إ��را��، در�� ����ن 147 ا����� ا���م �� ا�ول ا���� ��ل ا�����ت إ�����                  و���
ا���م ا����ء ا����� ا�����ت ��� إ�� ا���اع و���� .2013 ا���م �� ����� ا����ة �� إ��را��                 در��
�دارة ���� ��� وا���ع ����� إ��اءات ا���ذ ا���� ��ا�� ذ��، ��ازاة و�� ا����ي. ا���� �������ت                 وا����
��� ��د���، ��� وا����ظ أ���� ����� ����� �� ا�����ار ��� ��ر�� إ���ت ا���� ��ا�� ���                 ا�����،
���ل أ��� و�� ،2014 ����� 30 ��� وذ�� %134 ا������ و���� (%1,50) ا�� ا�����ة ا���وض ����                  و���

 �� ���ع ا���رف �� ا��و��.
 

ا���� ����� �� ���ر�� إ��را��، در�� ����ر 17.9 إ�� ���� %35 ����� وا������ت ا���وض إ�����                 وار���
در�� ����ر 18.6 إ�� ���� ذا���، ا����ة ��ل %49 ��� ��ي ����ل ا����ء ودا�� و��� .2013 ا���م ��                    ا�ول
ا����� ا���� ������� ا��� ا���� ا���ا����� �� ا���ا��� ا����ا�� ��� و���� ا����ء، ����ت ���ز ���                 إ��را��،

 ا����.
 

  ا���ا�� وآ�� ا�����ات:
  ���� ا���� ا�ول:
ا�����ة● وا���ر�� ا�����ت �� ا���� ����ء ا�����و��� ا����ر�� ا���ا�� إ��ق –             ���ا��

ا������ �����ت �� ����� إ���ز �� وا��و�� وا����� ا��ا�� �� ا���� ���� وا���               وا������
ا��أة �����ة ����اد) ا������ ا�����ت – ا���وع إدارة (ر���� ا����ر ��� ���ا و��ز               ا����ري؛

  ا�����ة �� ا����ع ا���� وا����� وا����� �� ���� ا���رات ���را��ت ا������ وا�����.
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ا����● �����ت ���� ���� إ���": ���ل �����" ���� �� ������� ������ ��� ا����ل –                ��رس
"���ا ����� ���� ��� ا���ا��، ��� ا����� ����م و�ء" ������ "أ��� ����ة ��� ا����                ا�����
و����� "������م"؛ ����� ��ا�� ����� أ��� ����ة ��� ا�������� ا����" ا����� ا����              إ������
ا���ر�� و����� ا�����، ا�������ت ��وي ا���� ���دي ����� د��� ا���� ا�����             ا����
���� �� ا����� ا�������ت ��وي ���ود ��� د��� �����ن ا����ن ا������ن ا�������،              ������ت

 أر��ء ا���رات.
 

 ا����زات �� ا���� ا�����:
ا�����● ا����� ا����� ا����ده ��� ��� ������� ا���� ا����� ا���� إ��ام �� ا���ن –                ا����

ا�������� ا�����و���ت �����ن ،"���� �����" ���ض �� 2014 وأ����� أ���� ������             وا����ي
 ا���� وا���� ����� �� ا�����.

"أ��ع● ������ ��� ������ ا������ ا���ق �� ا��ا��ة ������ ا���� ا����� ا���� ��ز – �����               
وذ�� ا�و��"، ا���� �� ���ا ا����ك و"أ��ع ا����ة" ا������ ا���رات �� ���ا              ا����ك

  ��ل أ���� ��ز�� ��ا�� ���� ����� ���ل إ��� ا������ ������ �� �� آي ��������� ����م 2014.
و�����● ���و�� ز��ر��، ا������ ا����� ���� �� ���ات 5 ��ة ����� ���ون ا������ ����� – �����                

 �����ت ا����� ا���م ����ء ا���� �� دو�� ا���رات ا������ ا����ة.
��اد��● ����� أ����� دو�ر ����ن 100 ����� ������ ��ا��� إ��اءات ا�����ل �� ا���ن – �����               

��ا��� أول ���� ����ن وا�����، وا������، ا���رات، �� ���ك أر��� ����ر�� وذ�� ���ات، 3                ��ل
 إ����� ������ ���م ا���� ا����� ا���� ��������، وأول ��ا��� ������ �� ا���رات ا������ ا����ة.

 
 

����� 
���� و������� و������� ا����ل ����� ����دة ا����ة ا����ات ��ل ����" :���� ��و����ج ا����               وا����
��� ����� ا��� ا�����، ��� ا��ّ���� ا�����ة �� وا���اد، ������ت ������ و����ت �����ت ���م ���               
��� ا����ظ �� و������ أ��ى. ��� �� ا����ة ا������ ا���رات دو�� إ����د د�� و��� ،��� �� ������                 
������ �� ا��� ����� ����ت ���ء ذ�� �� وا��� ا����ي ا��ل ا��اس �� وا������ر ا���ل، �����                  ��دة

 �������� ��� و���ة ا���� و����� ���� ������ ��������.
 

  و��� ا���� ��� ����� ��� Baa1 �� ���ة �������� �����ة �� ��� و���� ��د�� ا������.
 

 إ���� -
  مالحظات للمحررين:

 حول البنك العربي المتحد:

وانطالقًا جنرال. سوسيتيه ومؤسسة اإلماراتيين المستثمرين من العديد ضم مشترك كمشروع 1975 عام في المتحد العربي البنك                   تأسس

مختلف في منتشرة 2014 يونيو 30 في كما ومكتبًا فرعًا 27 بلغت التي ومكاتبه وفروعه الشارقة٬ إمارة في الكائن الرئيسي مقره                       من

جائزة على البنك حصل وقد الشركات. أو األفراد من سواء لعمالئه المالية خدماته البنك يقدم المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة                     أرجاء

  تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع.

 

والتمويل لألفراد٬ المصرفية والخدمات للشركات٬ المتحد العربي البنك يوفرها التي الشاملة المصرفية الخدمات مجموعة خالل                 ومن

القطاعات من للعديد المفّضلة الوجهة البنك أصبح الخزينة٬ وخدمات والمتوسطة٬ الصغيرة للشركات المصرفية والخدمات                التجاري٬
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اإلسالمية٬ المصرفية والخدمات المتميزة٬ المصرفية للخدمات "صدارة" خدمة إطالق ومع المتحدة. العربية اإلمارات دولة في                 المؤسسية

ورسّخت المستقبل. في التوسعية الخطط من المزيد وضع مع األفراد٬ العمالء قاعدة البنك وّسع المتحد"٬ العربي البنك "مكافآت                    وبرنامج

  هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة٬ مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة.

 

دول في بنكًا 50 أكبر قائمة ضمن ويعد المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة في المدرجة الشركات أكبر قائمة ضمن 23 المركز البنك                       يحتل

درهم مليون 552 بلغت صافية قياسية أرباح عن المتحد العربي البنك أعلن وقد السوقية. القيمة حيث من الخليجي التعاون                     مجلس

التي السنوية األرباح لصافي معدل أعلى وهو ٬2012 مع مقارنة ٪35 قدرها بزيادة ٬2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة                     إماراتي

بزيادة ٬2014 يونيو 30 في المنتهية األشهرالستة خالل درهم مليون 328 بلغت صافية أرباحًا البنك سجل تاريخه.و حتى البنك                     يسجلها

 نسبتها 26% مقارنة مع الفترة عينها في العام 2013.

 

أكبر وهو القطري٬ التجاري البنك خاللها من استحوذ استراتيجي إقليمي تحالف اتفاقية المتحد العربي البنك أبرم ٬2007 ديسمبر                    وفي

في سجله الذي المتحد العربي للبنك القوي المالي األداء ويعد المتحد. العربي البنك أسهم من %40 على قطر٬ في الخاص للقطاع                       بنك

 السنوات الالحقة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .

 

صلبة أرضية توفير في ساهم الذي األمر التركي٬ ألترناتيف وبنك الوطني عمان بنك مع مماثًال تحالفًا القطري التجاري البنك                     وأبرم

.  لتحقيق النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك الثالثة 

 
 لمزيد من المعلومات٬ يرجى االتصال بـ:

 
  جهاد صالح

 البنك العربي المتحد
 هاتف مباشر:+5075481 6 971

  هاتف متحرك: +6314507 50 971
jehad.saleh@uab.ae 
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